
Atendimento
Otimizar e ampliar, sempre, o 

atendimento ao Participante, com 
o correto treinamento e motivação 
dos recursos humanos da FUSESC. 
Manter permanente canal  de co-
municação – neste sentido, divulgar 
no site todos os questionamentos, 
sugestões e críticas recebidos, bem 
como as providências tomadas. Isto 
é transparência na comunicação: 
debate público e aberto;

Representantes
Implantar, por todo o Estado, a 

figura do Representante Regional, 
com o propósito de agilizar as res-
postas nos processos oriundos das 
diferentes regiões (ex.: atendimento 
médico-odontológico, aposentadorias, 
empréstimos). Criar mecanismos de 
aproximação e consulta com todos os 
Participantes, seja através de órgãos 
associativos, seja individualmente, 
para compartilhar as grandes deci-
sões da Fundação. Ex.: Comitê Con-
sultivo, agregando Representantes 
Regionais, Aposentados, Associação 
de Gerentes e assemelhados;

Aposentados
Assumir de vez as Associações de 

Participantes e os Grupos de Terceira 
Idade. Ampliar a oferta cultural e 

recreativa aos Aposentados e Pen-
sionistas que todos seremos um dia, 
entendendo-os como a razão de ser 
da Fundação. Fim do paternalismo, 
com a afirmação do associativismo 
respeitoso e solidário;

Saúde
Saúde, direito de todos: no sen-

tido de fortalecer/ampliar o Plano 
SIM, isentar do pagamento de 
jóia os funcionários que, quando 
de sua contratação, não aderirem 
ao plano de saúde – sejam bem-
vindos; o fortalecimento do SIM 
beneficiará igualmente os antigos 
e novos associados;

Gestão do SIM 
Dotar o SIM de gestão moderna 

e eficiente, melhorando os atuais 
convênios e negociando outros, 
como o odontológico, para todas 
as regiões. Assim, atrair mais Par-
ticipantes, garantindo o equilíbrio 
financeiro do Plano. Gestionar junto 
aos prestadores de serviços médico-
odontológicos a melhoria contínua 
dos serviços, principalmente nas 
regiões em que não estamos sendo 
bem atendidos. Neste sentido, criar 
uma ouvidoria para o SIM;

Material escolar
“Ressuscitar” o antigo e bem-su-

cedido Programa de Material Escolar, 
de indiscutível inserção social, pelo 
qual a FUSESC/SIM, conveniada ao 
Ministério da Educação, adquiria o 
material com economia de escala e 
repassava aos associados a preço de 
custo e financiado;

Plano Soma
Revitalizar o Plano Soma com pro-

jetos regionais, visando o bem-estar 
sócio-econômico, cultura e de saúde 
de todos os Participantes;

Demandas judiciais
Buscar negociação coletiva para 

as demandas judiciais que envolvem 
os expurgos inflacionários dos planos 
econômicos, além de realizar estudos 
para negociação dos valores referen-
tes também aos Participantes que não 
impetram ações;

Alternância
Devolver a FUSESC aos Parti-

cipantes: promover estudos para 
mudanças estatutárias no sentido 
de coibir e famosa “dança das ca-
deiras” que há muito tempo vêm 
sendo praticada na Fundação invia-
bilizando a alternância no poder e a 
oxigenação na gestão, fundamentais 
a uma administração democrática e 
sadia: fim dos “feudos”.

Otimizar e ampliar o
atendimento ao participante
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Plataforma não é documento fechado, definitivo. É coisa que caminha com o tempo, que se reavalia, 
se adapta e, sobretudo, se amplia e enriquece. O que segue é um primeiro corpo de idéias, desde já 
aberto às sugestões dos Participantes.

PROPOSTAS DE AÇÃO DA CHAPA 2 
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CONSELHO FISCAL

Celso Galvan
Titular
Casado, 2 filhos, formação 
superior em Gestão Empresarial 
UNOESC Joaçaba - 2002. Tec-
nólogo em Gestão Empresarial 

– UNOESC 2004. Pós-graduação em Gestão Fi-
nanceira UNOESC Joaçaba - 2003. Funcionário 
do BESC de 1981 a 2009, exercendo as funções 
de escriturário, Caixa, Chefe de Serviços, Gerente 
Administrativo, Gerente Geral de pequeno, mé-
dio e grande porte e Superintendente Regional 
na SUREG Oeste de 2004 a 2009.

José Almeida
Rodrigues Filho
Titular
Nascido em Florianópolis, for-
mado em Contabilidade pela 
UFSC em 1988 e em Direito 

pela UNIVALI em 2001, especialista em Direi-
to do Trabalho e em Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoas. Admitido no BESC em 1982, 
nos últimos 10 anos exerceu as funções de 
Chefe de Divisão de Relações Trabalhistas, 
Superintendente Adjunto de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos e de Superintendente 
de Recursos Humanos, passando à condição 
de assistido pela FUSESC em 2009.

Antônio Benedito
Dutra Barreto
Suplente
Casado, 2 filhas, formado em 
Gestão de Negócios Imobiliários. 
Trabalhou na Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - 
CODESC e Procuradoria Geral do Estado. Desde 
1986 é funcionário da BESC SA Corretora de 
Seguros e Administradora de Bens - BESCOR, 
onde atualmente é Diretor e Responsável Técnico.

Edgar Laurindo 
Suplente
Nascido em Florianópolis, 64 
anos, Técnico em Contabilidade, 
iniciou a carreira bancária em 
1966, ingressou no Sistema 

Financeiro de SC em 1972, Caixa Econômica 
do Estado, BESCRI e BESC, onde permaneceu 
por 24 anos, exercendo praticamente todas as 
funções atinentes à profissão. Ao aposentar-se em 
1996 estava lotado no Departamento de Auditoria 
e Inspetoria do BESC, no cargo de Inspetor, função 
que exerceu por 8 anos. Atualmente é o Presiden-
te do Conselho de Representantes da PROBESC.

de Mercado Financeiro. Foi Diretor do Fum-
besc e Diretor de Fundos de Investimentos 
do Besc. Desligou-se do Banco em 2002 e 
atualmente é empresário.

José Henrique Pereira  
Titular
Casado, cursou até a 6ª fase 
de Engenharia da UFSC, ad-
mitido no BESC em 1986. 
Iniciou a carreira na micro-

filmagem, posteriormente passando para 
o Departamento de Automação através de 
concurso interno. Implantou em todo o 
Estado a automatização das agências do 
BESC. Desligou-se do Banco em junho de 
2009 como técnico da Automação. Natural 
de Florianópolis, atualmente exerce o cargo 
de Diretor Financeiro da PROBESC, atuando 
também no ramo de construção civil em 
sociedade com mais dois colegas de banco.

José Carlos Baloni
Suplente
Casado, formado em Ciências 
Contábeis pela FURB. Admiti-
do no BESC em 1994, atuou 
inicialmente na área de câmbio 

em Blumenau. Cargos exercidos: Agência 
Blumenau - Chefe de Setor Câmbio, Gerente 
Administrativo, Gerente Negócios; Gerente 
Regional de Negócios – SUREG Vale do Ita-
jaí. Atualmente ocupa o cargo de Analista na 
SUREG Blumenau BB.

Raul Gonçalves D`Ávila 
Suplente 
Gerente de agência desde 
1975, trabalhou na Caixa 
Econômica Estadual nas 
agências de Tubarão e Blu-

menau. No BESC, atuou nas agências de 
Gaspar, Jaraguá do Sul, Biguaçu, Ilhota, 
Palhoça, Barreiros, Campinas e Santa Cata-
rina. Aposentado desde 1997.

Tatiana Andrade
Berka Meyer
Suplente
Formada em Administração 
pela UFSC, cursa atualmente 
MBA Executivo em Negócios 

Financeiros pela FIA/UNISINOS. Admitida no 
BESC em 2004, iniciou como caixa na agência 
de Major Gercino, atuou como Coordenadora 
na Superintendência Geral da Rede de Agên-
cias e atualmente é Gerente de Módulo PF na 
agência de Barreiros/BESC.

Candidatos da Chapa 2 –
Fusesc Renovando Com Você
DIRETORIA EXECUTIVA

Joventino Scremin
Diretor Superintendente
Casado, 2 filhas. Bacharel em 
Relações Internacionais pela 
Universidade Sul de Santa 
Catarina – Unisul. Funcioná-

rio do BESC por 27 anos até a incorporação 
pelo BB, exerceu diversos cargos ao longo da 
carreira, concluindo como Superintendente 
Geral da Rede de Agências. Atualmente lotado 
na Superintendência Estadual do Banco do 
Brasil SC, na função de Superintendente de 
área. Exerce ainda a função de Presidente do 
Conselho Deliberativo da FUSESC.

Sólon Oliveira do Canto
Diretor Administrativo e de 
Seguridade
Casado, 51 anos, 2 filhos. For-
mado em Ciências Contábeis 
pela UFSC. Atuou no BESC de 

1978 a 2008: Diretor Comercial, Superinten-
dente Regional Lages e Florianópolis, Assessor 
e Crédito Geral Gereg-Fpolis, Gerente de Ne-
gócios, Coordenador, Chefe de Setor e Caixa 
de agência. BESCLUBE de 2006 a 2009: 
Diretor Administrativo e Financeiro. Trabalha 
em Voluntariado desde 1993. Atualmente é 
Diretor Financeiro da Secretaria de Ação Social 
da Prefeitura de São José.

CONSELHO DELIBERATIVO

Ary Rosa Junior
Titular
Iniciou no BESC como estagi-
ário no Centro de Treinamen-
to, atuando posteriormente 
como escriturário na agência 

de Biguaçu, Chefe de Setor na agência São 
José/Campinas, Gerente Administrativo nas 
agências de Rio Negrinho e Santa Catarina, 
Gerente de Negócios nas agências Saco 
dos Limões e Central, Gerente Geral nas 
agências Barreiros/São José, Centenário/
Criciúma, Estreito e Central.

Gabriel Vaz Pires
Titular
Casado, 50 anos, natural de 
Florianópolis, formado em 
Administração de Empresas 
pela UFSC, com pós-gradua-

ção em finanças, foi admitido no Besc em 
1980. Atuou nos cargos de Chefe de Seção, 
Chefe de Divisão e Chefe do Departamento 
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